






কনকাগ্জলি। 

শীতি-কাবা।৭ 

শ্ীঅক্ষয়কুম।র বড়াল 

গ্রণীত। 

কলিকাতা । 

২৪, সুকিয়া হ্ীট, বিজ্ঞ নযঙ্গে 

শ্ীগণেশন্ত্র চটপাধায় দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 

আশ্বিন) ১২৯২ মাল। 



প্রদীপ । 
(গীতি-কৰিতাবলী ।) 

ভ্রীতক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত । 

মূল্য আট আনা। 

কলিকাতার প্রধান গ্রধান পুস্তকাঁলয়ে পাওয়া যার। 



সূচীপত্র । 

--0(৯)০- 

বিষয় 

উপহার 

নরল-হদয় কবি 

করুণ! ঠা 

বিভা -- 

প্রথম সর্গ 

দ্বিতীয় রর্গ 
,চগলা! 
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কেভাঙিল 

রীপণ-গীতি 

চন্ত্রাবলী 
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বঝ 



বিষয় 

কত-দিন গরে 

অশ্র-্জল 

শেষবার দশ 

ভলিবাসা ”* 

টাদিবী-রাতে.. রং 

ছিরগ্ররী রি 
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কুহকিণী রা 

মাধুরী 
জৃষ্ট ধালিক! -- 

হাঃ উদাকেন 

বর্ষা-রঙ্নী 

আাঞি নিশিক্যোংযামমী 

বৈরণী-ভীরে 
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৮) 

৯৩ 

৮৫ 

৮৮ 

৮৯ 



ধর নখি, কনক-অঞ্জলি ! 

নহে ইহ৷ ফুল-ম!ল!, 

আমি নাই দিতে স্বাল। ! 

এসেছি বিদায় নিতে, কিদে যাব চলি! 

তু'লব না পুর্র-কথা, 
নে কেবল মর্-বাথ। | 

নে মময় নাহি আর, কি হইবে বলি! 

অনৃষ্ট-ঝটি কা-ঘায়, 

গুক্ধ পত্র উড়েযায়! 

কর্দমে, ভরুর মূলে, তুমি কৃন্দ-কলি !- 
ধর ধর বিদায়-অঞ্জলি ! 

€খ' আমি, কবি আমি, কেদে যাই চলি। 

৯ 



সরল-হৃদয় কবি। 

চ 

সরল হ্র্দয় কবি, 

€ষখানে মাধুরী -ছবি 

ূ €সখানে আকুল ! 

জ্যার্গী-তলে, নদ্রী-কুলে, 

উবালজোতক, তরু-মুলে, 

কত বকে ভুল ! 

এ 

গ্রক্তাপতি, স্বগ-আাখি, 

ফুলে অলি, ডালে পাখা, 

গাছে গাছে ফুল, 

দ্রলে লতা, কারে পাতা, 

চকাচকি ঠোটে গাথা, 
দেখিলে ব্যাকুল ; 

৬ 

মণি ! তোমারে চেয়ে 

ভেবো না, কি গেছে গেয়ে, 

কি বকেছে ভুল-_ 



কফমকাঞ্জলি 

লরল-হৃদয় কবি, 

যেখানে মাধুরী-ছবি, 
সেখানে আকুল ! 

করুণ! । 

আয়রে বাছা, আয়রে বাছ!, 

আয় আয় বুকে আয়! 

যেমন ক'রে চ।দের হানি 

পড়ে ভাঙা প্রাচঈীর-গায় । 

আয় করুণ।, আয় করুণ!, 

আয় আয় বুকে আয় ! 

মাকে যেমন দখিণ-বাহু 

ভাঙ বনে বহে যায়। 

নারা-দিন আছি ঝ»সে 

কেউ কোথায় নাহি, হায় ! 
জল-ভর! নন্দী যেমন, 

উছলে উছলে আয় আয়! 



কনকাঞ্জলি। 

্ 

দুলে ভুলে ঝুকে আর, 

হাসি-মুখী মা আমার ! 
প্রাণের সাগর... উথ.লে উঠ,ক, 

ভেঙে ফেলুক চারি-ধার । 

পাতলা ঠোটে, ঠেঁটে টেপা 
হাঁসিটি ছ্তোর দেখা-দেখা ' 

নবীন পাতে কমল-পাতে 
যেন উবার স্বপন লেখা । 

চে'খের জলে হৃদয় ভেজে, 

ব'ল্তে আছে কথ। কত! 
ভ:ঙ1 ঘাঁটে আয় আর, 

ফুলের তরী-খানির মত । 
২) 

কোথা থেকে পোনার লন্তা, 

লতিয়ে লতিয়ে আনিস্ বুকে £ 
রাশি রাশি, ফুলের হাসি, 

ফুলের গন্ধ মাখিয়ে মুখে! 

কচি কচি _ কৌকৃড়া চুল 
নাচছে পিঠে জুলি ভুল ' 



কনকাঞ্রল। 

শৈওলা-ঢাকা' নদীর মতন 

মুখে আধ আধ বুলি । 

অ'ধ-ভো'ল। কত স্বপন, 

চোখে যেন আছে লেখা; 

ঢেউয়ের মতন আপনি ফোটে, 

চ"ম্কে পলায় হ'লে দেখা । 

ও 

০ এনেছিল, সক্ধ্য।-স তী, 

মরু-ভুমে, রোদের পরে ? 
আশার আভাল, স্মতির নিশাষ 

প্রেমের সুবাস বুকে ক'রে ! 

শীন্তের পরে, ভাঙা ঘলে 

কে এসেছিস. শোভা-রাণী? 

ভাঙা চাল ঢেকে দিতে, 

, দিয়ে ম্বণাল-হ।ত-ছুখানি ! 

কে এসেছিল, শুকে। দেশে, 

নুন্ভন ভ'ঙা মেঘের রাশি £ 

কে ছুই আমার উঠিন্ ফুটে 
বাদ্ল।- মেঘে উত্বার হার্স? 



কানকাগ্রল। 

সেই হালিটি, সেই দ্রিডিটি, 
একটু যেন মধুর বেশী ! 

একট বেশী আকুল ব্যাকুল” 

একটু বেম্পি মেশ।মেশি ! 

তেমনি অধর :  একট্কু-তেই 
মানের জরে হয় রাঙা, 

লয়ে পড়ে ছচোখ-ডুথা নি” 

মুখে কথা ভাঙা ভাঙা ! 

আয়রে বুকে সুখের স্বপন, 

আয়রে বুকে স্মতির মায়া ! 
আয়রে বুকে ফুলের বাল, 

আয়রে বুকে লতার ছায়া ! 
ঙ 

কোলে এসে আছিল ব'লে, 

খেলিতেছিস্ হাসির ভুলে ! 
কোথায় আছি ভূলে গেছি, 

দেহের বাধন পড়ছে খুলে ! 

পরাণ-পাখী ছড়িয়ে পাখা, 
কোথায়, উড়ে যেতে চায় ! 



কনকংগালি। 

কোন্ শ্বরগের শ্টামল রেখ, 

দ্রে-_- যেন দেখ। যায় ! 

কোথায় ফুটে নদীর কল) 

বার ঝর বছেবায়। 

মেঘে ঘুমায় জ্যোন্নার ঢেউ + 

কে যেন কি কোথায় গ'য় ! 

৭ 

_বুকে ক'রে কোলে করে, 

একি তিয়াস-_-নাহি পুরে ! 

কোথায় রাখি কোথায় রাখি, 

বাশী যেমন বাজছেদুরে ! 

চমি ডুমি, বিরাম নাই, 

আধ্ ফুটন্ত-নলিন-আখি । 
তবু--চোঁখের জলে, দ্রীরঘ শ্বাসে, 

আরে! যেন কি তোর ডাকি ! 

মুখের পানে অমন ক'রে 

কেন্রে চেয়ে--ছল ছল ? 

--এই এসেছিস্, এই এলসেছিস্, 

এঁ পড়ল, ভোর চোখের জল ' 



কনকাগলি। 

৮৮ 

(মা।) 

ছিল বটে মায়ের চোখে 

তারার কুচি, স্নেহের আলো, 

ছ্বিল ঠোঁটে মায়ার হালি, 

দেখলে যেন থখকেন ভালো ! 

মাথায় নদ | বুলাণ হাত, 

কত ত্বর্তি শ্বাসে বয়! 

সদাই যেন হারান হার'ন, 

ন। জানি কি কখন হয়! 

আমি বিন নাই কেভ, 

বেঁচে আছেন আমায় চাই । 

ক।দেন নাই কাঁছে যার 

এমন দেবতা নাই । 
৪১ 

(স্ত্রী ।) 

ছিল বটে এ জগতে 

দুখে অশ্রৎ, সুখে হানি, 
চোখে লাজ, মুখে ব্যঙ্গ, 

প্রাণে ভালবাসাবাদি ! 



খা 
কনক ্'ল। 

ছিল বটে এ জগতে 

চেনাচিনি, সাঁধাসাধি। 

হাসির ঢেউয়ে দুলছে পরাণ, 

বাইরে তবুকাদাক!দি ! 

সন কথাটা বলতে গিয়ে 

আধেক কথায় থেমে যাওয়া ; 

ভরিয়ে দিয়ে কেঁদে আাকুল, 

০্৮র গিপ়ে হেসে চ.ওয়া ! 

(মো!) 

কিন্ত-_- তোমার তন কেউরে বাছ।, 
ঢেউয়ের মতন আসেনি ! 

ছুটি কুল ভানিয়ে দেয়ে 

কেউরে এমন হানেন । 

আ.লে1-মাখ। রর্টির তন 

কেউরে এমন কাদেনি ! 

সালার মতন পাকে পাকে 

কেউরে এমন বাধেনি ! 

জ্যোম্ার মতন ভাঙা ঢেকে 

কেউরে বুকে তোলেনি! 



কনকাগ্রগ্ি। 

উমার মতন চাউনি চেয়ে 

সপন জগত খোলেন ! 
১১ 

(ষেয়েকি?) 

গায়ের তুই, স্ত্রীর তুই 

রকের ক্কি উছলান ধন ? 
ফুলের কি ত্বুই মধ-টুকু 

য়েতের কি তুই সুখ-স্থপন ? 
চাঁদের কি তুই জ্যোন্না-টুনু, 

নদীর কি তুই ভাঙা ঢেউ? 

মেঘের কি ভুই শোভা: টুকু, 
'আমার--গানের কি তুই বুঝি কেউ ? 
কল্পনার কি আরাম-কুটু 

প্রেমের আধ হামি কি তুই?, 

ম!ধুরীর কি আকর্ষণী, 

কবিতার কি ম্বরগ-ভূঁই ?ি 



বিভা । 

প্রথম সর্গ। 

৯. 

বিভা । 

৯ 

বয়ে আছে বিভা বকুল তলায়, 

পা দুটি ঝরণা-জলে। 

ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে মরাঁল মরালী 

ভেগে যায় দলে দলে । 

৮ 

গলে হাত-খানি, সরম অধরে 

অলন হানিটি শুয়ে! 

নব কু্ুমিত মাধবী-শাখ'টি 

পড়েছে বুকেতে নুয়ে | 
খত 

আখি-তার] ছুটি, মুগ্ধ অলি মত, 

আনমনে চেয়ে ভূলে! 

গ্ভাত-সমীরে বুকেতে, পিঠেতে 

ভলিছে চিকুর-গুলি ! 



কনকাঞর্লে। 

৪ 

পাশে আখিমুর্দি হরিণ-শিঞ্চটি 

লেহিছে দখিণ-কর । 

আচলে, চুলেতে কোলেতে বকুল 

ররে ঝর বর ঝর্। 

ৃ ৫ 

সুখেতে পড়েছে, উনার হাসিটি, 

বকুলের ফাক বেয়ে । 

ডলেতে পাপিয়া আকুল ডাকিয়!, 
মুখের পানেতে চেয়ে! 

৮ 

আসর বিভার রূপ খালি যেন 

বরষাঁর উষ্া-আঁলো ! 

মেঘে মেঘে ফটে পড়িছে লুটিয়া, 

জগতে কটেনি ভালে । 

৭ 

অভ্র শাতদল হাদয়-কুমূল 

এখনি বুবিবা কটে ! 

সঈরে সরম ভেঙে যায় বুক, 

ধ'রেতে রাড়িমা লুটে । 



কনকাঁগুলি। 

৮ 

বুকে প্রেমট্কু, সৌরভের মত, 
বেড়ায় ঘুরিয়। ভেমে ! 

চুইতে যাইলে কিছুই থাকেনা, 
না ছু'লে বেড়ায় হেসে। 

২ 
কি। 

১ 

নেমে আমে কবি, গিরি-শির হতে, 

ধীরে ধীরে, পায় পায়। 

শুভ্র মেঘ-খানি, গিরি-কোলে যেন, 
থগকি থমকি যায়! 

ত্ 

শিপন আখিছুটি কিরসেডুবিছে; 

অধরে কাপিছে হালি! 

পিঠে নাচে চুল; মাথে বন-ফুল; 
হাতেতে ম্বগাল-বাশী | 

ুলিয়। দুলিয়া, জমর ভ্রমরী 

পিছনে পিছনে ছুটে) 



১৪ কনকাঞ্লি 

পাখীর! উড়িয়া এডাঁলে ও ডালে 
কলরৰ করি উঠে। 

.: 

হরিণ-শিগুটি উঠিল চমকি, 
ছাহিল ফৌন্বেকে জাসে । 

আচম্কা কিন্ুর বহে গেল যেন, 
কে যেন'কাছেতে আসে ! 

_একি কেন বিদ্ভা, ত্বপন তোমার 
সহসা তীডিয়া গেল? 

উন্ডিতে-ছিল খে! মেঘেতে কল্পনা, 

বুকে কি ফিরিয়া এল? 
ঙ 

মদির আলসে রাধিতে-ছিলে গো, 

কোথায় ধাধের ঘর! 

কোথা হ'তে তাহা ভেঙে দিল'এসে, 

কোথাকার কোর পর ! 
নী 

হায় মা! প্রকৃতি! ছেড়ে ভোর কোল, 

সুখের স্বপ্নের দেশ, 



কমকঙলি। 

সংসারের,ছায়ে কেন আল ছুটে, 

যেখানে মেলে বাবেশ? 

৮ 

যেখানে বুঝে ন1 পাণের যাতনা, 

কাদিলে পাগল বলে; 

লেখানে এসেছি হৃদয় বাধিতে, 

কাদিয়! দুরাশ।-ছলে ! 
তি 

ভর্বাল হুদয় ! নামুছালে কেহ, 
মুছে না কি অশ্রজল ? 

ন! রাখিলে কেহ বুকেতে মাথাটি, 

বুকে কি বাধে না বল? 
১৪ 

কাটেনা ফিত্বিন কল্পনার ঘোরে, 

আশায়, হদয়ে কাণি ? 

তরুর তলায়, নদীর কুলেতে, 

বুকেতে কুনুষ চাঁপি ! 
১১ 

কাটে নাকি দিন, বাজাইয়া বাশী, 

আপন মমেতে গেয়ে? 

টু 



কনকাঞ্জলি। 

আকাশের পানে, সাগরের পালে, 

নিচল নয়নে চেয়ে ! 
নত 

গপরিচয়। 

ঠ 

[বিভার 

ঠোটের হাঞ্জিটি পড়িল ম্ৃঙ্গিয়া ; 
মুখানি'হইল নত। 

হৃদয়-ভিতরে ডুয়েকটিট ঢেউ 

ব'ছে খ্রেলদূরে--কত ! 
এ 

কুটি বিন্ফু অশ্রু (চায়না! ঝরিতে !) 

পড়িছে কপোঁল বেয়ে; 

একটি নিশ্বাস পড়িল অজানা ; 
_-দেখিল কবিরে চেয়ে ! 

ও 

কবি, কর ছুটি ধরিয়া আদরে, 
চেয়ে আছে মুখ-পানে। 

চাহিয়া--চাহিয়া, এমনি করিয়া, 

স'রে যাবে এইখানে ! 



 কনকাঞ্জলি। 

| 

কাপিতেছে বাল। খর থর করি, 

বুবিবা ঘুরিয়া পড়ে ! 
জুটিছে অঞ্চল, লুটিছে কুন্তল; 

সিক্ত বাস ঘত্ম-ভরে ! 
৫ 

আকাশে, বনেতে নাড়া-শব্দ নাই, 

মুখে নাই কারো কথা ! 

চারিটি নয়ন: করে ছল ছল; 
বুকে সুখ-ভর! ব্যথা ! 

তু 

পশেতে জগত শ্বপনের মত 

এ কেমন ভাঙা ভাঙা ? 

সমুখে কেবল দুইটি চাহনি, 

চারিটি কপোল-রাঙা ! 
৭ 

চাহনিতে সুধু ঘুম-ঘৃম সুখ) 

কত কথা ঠোটে মাখা ; 

জিছ্ব/য় আসে না, বলা ইযায় না 
বুকে যা রয়েছে ঢাকা ! 

১ 



কনকাগ্রলি। 

৪ 

ভ্রমণ। 

১ 
গলে গলে বাঁধা। ধীর-গতি অতি, 

চলে গিরি-পথে ছুটি । 
এর চুল,ওর পড়েছে পিঠেতে ; 

আচল: চলেছে লুটি ! 
পন 

ধীরে আসে হারু, চমকি পলায়, 
দোলাম্্েচাচর চুল। 

রবির কিরণ কপোলে পড়িয়। 

আকিছে রাডিমা, প্রেমের ভুল । 
তত 

ভুলে দুলে লতা! গায়ে এসে পড়ে, 

পায়ে পড়ে ফুন-কলি। 

হরিখ-শিশুর। নেচে কাছে আসে; 

মুখ চুমে আমি অলি। 
$ 

স্বগ-স্বগী-গুপি তরু-তল হ'তে 

“নয়নের পানে চায়! 



কনকাঞ্রলি। 

মাথার উপরে,  গাহিয়া গাহিয়! 
_ পাখীর উড়িয়া যায়। 

€ 

ময়ূর মযুরী ডাল হতে নাগি, 
খেলিছে চিকুর লয়ে । 

শাখা পসারিয়া,  টানিছে আচল, 
তরুর! ব্যাকুল হ'য়ে ! 

ঙ 

দুরে দেখা যায়,কবির কুড়েটি, 
সমুখে পড়েছে হেলে । 

হরিণ হরিণী চমকি চমকি, 
সমুখে বেড়ায় খেলে । 

৭ 

নব-কুস্মমিত মাধবী-্লতায় 
ঢাকা চাল, ভাঙা-গুলিৎ* 

হেথায় হোথায় ফুল থোলো-থেলে। 

পড়িয়াছে ঝুলি ঝুলি। 

| ৮ 

রৌপ্য-রেখা মত, ছোট ঝরণাটি 

. চুমিয়া চুমিয়া তরুর ছায়, 

১৭৯ 



কনকাঞ্রলি। 

কুল কুলু করি, কুলে ম্নহু লি, 
ঘ্বমন্তে বহিয়া যায়৷ 

দ্বিতীয় মর্গ। 

১ 

পথিক । 

ন) 

এসেছে পথিক কোনে দেশ হত, 

এচসছে না পথ্থ ভুলে ? 
নাত খানি তরী নানা-রত্বে র। 

লেগেছে নদীর কলে । 
ন্ 

ছোট গ্রাম-খানি ক'রে তে'লপজড. 

জহিছে ভাদের লোক । 

তা ত'দের বলন ভুষণের ছ 

ধাধিছে গ্রামের চেংখ। 
-) 

ওা'ম) বধু-গুলে আন্তে গিয়ে জল, 

ভ্ুবদণ্ড দাড়ায়ে কে, 



কনকাঞ্জলি। 

গ্রামের ছেলেরা নদীর কিনারে 

ঘুরে কত পাকে পাকে । 

৪ 

গতি তরণীতে উড়িছে নিশান, 

দুলিছে ফুলের মাল! । 

দিন রাত ভঠে হাসি বাদা গত. 

কতই অ!লোক স্বালা : 
1 

পথিকের মনে বিভর বিবাহ, 

হইয়া শিরাছে শির ং 

আমাদের বিভা হবে রাজরাণী, 

ঘুচিবে বাকল-চীর । 

১, 

সরল? বালিকা, কমল-কলিক:, 

কিছুই বুঝেন।, হায় ! 

সলিন বয়ানে, করুণ নয়ানে 

সধু আকাশের পানে চায়! 

৭ 

পপ্িক পাঠায় হিরক ভঁষণ, 

হরষে, প্রেমের ভরে । 



২ বানকাঙজলি। 

হিরক-ডূষণ, অভাগী বালিক' 
কাদিয়া কাদিয়। পয়ে 

৮ 

পথিক পাঠীয়  রতন-দুকুল, 
ভাবিষ্কা, মানাবে ভালে ; 

ঘতন-দুকুলঠ  কোলেতে পড়িয়া, 
ভয়েষ্ঠে মুখানি কালে! । 

গড়িয়। গিয়াছে গ্রামে কোলাহল, 
আমোঁদে আকুল সবে। 

সবাই সেজেছে, যাহার যেমন, 

বাশরী-বাজনা রবে! 
3১৬. 

লবাই সেজেছে, .বিডাঁও মেজেছে ! 

এ কেমন হায় সাজ, গে! 
ফুলের যুকেতে মরণের কীট, 

অশনি মেঘের মাঝ, গে | 

হোক বজাঘাত,। হোক উন্কাপাত, 

জগতের. ঞ কি-কাজ, গে। ! 



কনকাঞ্চলি। ২্$ 

৪ 

বিদাঞ। 

$ 
তরণী বহিয়৷ যায়। 

দাড়ি মাঝি গারিগায়। 

উড়িছে নিশান, বাজিছে বাজন।, 

বহিছে ম্থ?ুল বায়। 
৮ 

গ্রামের লোকেরা, নন্গীর কিনারে 

দাড়াইয়! গায় গায়। 

গবারি নয়ন জলে ছল ছল, 

বিভা আমাদের যায় ! 
এ] 

ৰ'সে আছে বিভা পতির বামেতে। 

নিক্ষম্প, আড় কায়! 
দেহের বাধন গিয়াছে কাটিয়া 

রি যেন অদ্বষ্ট-খায় ! 
$ 

দিঠি লক্ষ্য-হীন, . বন্পখে সকলি 

হায় যেন ভেসে, খুরে। 



সহ কমকাঞ্জি। 

চাঁহিতে, বুঝিতে, সে শকতি নাই, 
গে যেন কোথায় দূরে! 

৫ 

পড়েনা পলক, ঢল ঢল আখি, 
সলিক্ো রয়েছে ভরি । 

তুষারের মন্টু: গিয়াছে জগিয়া, 
যাতগ্না, পড়ে ন! ৰারি ! 

, ৮১ 

বিন্দু বিশ ঘর্দা ফুটিছে কপালে; 
ঢলিয়া প'ড়েছে মাথা, 

নাহি বহেম্বাস। মলিন কপোল। 
কান অধর-পাতা ! 

ণ 

অলক্ষিতে,ধীরে, পার কালিমা! 
ক্রমশ ফ.টিছে মুগ্গে; 

ক্মলক্ষিতে, ধীরে, প্রশান্তি কুয়াসা 
ক্রমশ ছাইছে বুকে । 

অকাল মরণ, দুর হ'তে যেন, 

ডাকিতেছে স্গেহ-ন্বরে, 

জায় রে বিশ্রাম-ঘরে 1, 



ক্নকাঞজলি। 2 

৩. ্ 

কবি। 
টি 

পশ্চিমে ডুবিছে রবি; 

. শ্িরিপরে বদি কবি। 

শেষ রশ্ি-রেখা! যায় যেন দেখা, 
নান! না, ভুবেছে রবি! 

ঈ্ 

মুখে আধার, পিছনে আধার, 
: 'ঈশানে চাঁদের রেখ! । 

ভুমে প'ড়ে বাশী, তরু-কোলে মাথা, 
. তরণী না যায় দেখ! । 

১) 

উদ্ধমি উছসি  উঠিছে হদয়, 
ব'শরী বাজাতে চায় । | 

নয়নের জলে, দীরঘ নিশ্বাসে, 
বাজান নাহিক যায় ! 



চপলা। 

১ 

পুর্ীকাশে ছ্ছনোদয 

প্রকাতি রহলাময় ! 

সাধ যায়, গি রির্শরে দেখি উঠে নৰ-রবি | 

নর্োড। ব|লিকা-মুগ্ধ। 

পরশ ম।লনা, কুঙ্ধা ! 

ফাধ বায়,দেখি টে সে প্রেমরহঘ্ব-ছবি। 
সা 

বসন্ত মধুর হাসে, 

শীত-গ্রীম্মমধ্যে আমে । 
চাদে মেঘে খেলে বলে সুন্দর শারদ নিশি: 

উষা-মন্ধ্যা আব.ছা। মত, 

প্রাণে আনে ভাব কত, । 

ধণ্ন ভাঙা পাপিয়ার কণ্ঠ ফুঠে দিশি দিশি। 
ৃ ইন্্-ধনু উঠে ফুটে 

আলোতে জলেতে জুটে 

মদের কবিতাম্ৃত প্রণয়ে স্বপনে মিশি । 



কনবাঞজলি। ২৭ 

৩ 

সমুদ্র টিতে বাঁধা 
স্বর্গ ঢাকা মেখে-পাধা। 

পুজা ধ্যান অর্ধ-স্ফুট, নবিতা রহস্যময়ী, 
স্বপন দূরেব দখা । 
প্রণয় জন্ফ্ট বাথ 

কিছু ঢাকি আপনারে তুমিও রহস্যময়ী 
চপলা রম।ণ অ.য়। 

স্বপ্ন-রাণা। 

টা 

ঘুমন্ত চাদের বুক হোঁতে, 

ভেসে তেসে জোছনার শোতে, 

মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরানমে কম্পিত হিয়া, 

“আমি সখা, তোমায় দেখিতে ! 

হ 

ধীরে পড়ে বারুর নিশ্বাস; 

স্বদু কাঁপে ফুলের সুবাস । 



খা কনকাঞবি। 

ছোট ছোট তারা-গুলি, ঘুমে পড়ে চুলি ঢ.লি, 
ঠোটে কাপে সরমের হাস; 

নদী-পারে ডাকে পাখী,আধ-ঘুমে থাকি থাকি, 
কুল কুলু নদী বহেযায়; 

তরু-কোলে, নদীকুলে, কুসুমিত লতা ছুলে ; 
জগত ঘ,মায় ! 

আসি ৰখা দেখিতে তোমায় । 
1.৩ 

যখন গো হৃদয় ঘুমায়? 

বারনা ঘটনা! যত, সমীরে সুরভি মত, 
নীরবে স্কুটিতে মিশে যায়। 

ভাস ভাসা কথা কত, নর্দীতে ঢেউয়ের মত, 

হেথ! হোথ ভানিয়৷ বেড়ায়; 

কে আপন, কেবা পর, ক্কাহারে করিবে ভর 

হুদয় বুবিতে নাহি চায় + 
স্বপনের মত হয়ে হাতে প্রেমমালা লয়ে 

আসি সথ৷ দেখিতে তোগ্নায় ! 
৪ 

আসি সখ! দেখিতে *তোমায় ! 

একটি চুমিতে নাধ যায় ! 



সনকাঞলি। ২৯ 

যাই যাই পারিন। গো, ভয় হয় পাছে জাগো, 
কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠ্রোট সরমে তরানে । 

এলাইয়৷ পড়ে দেহ, যেন ঘুম আসে! 
একবার হয় ভয়, . আর-বাঁর মনে হয় 

জেগে উঠে কর আলিদন। 

তামার বুকেতে শুয়ে, একটি না কথ! ক'য়ে 

ম'রে যাই জম্মের মতন ! 

কে ভাঙন? 

কে ভাঙিল হৃদয়-কানন ? 

সাধের অফুট ফুল-বন ! 

বুঝি কোন্ সুর বাল! 
খেলিতে কুসুম-খেলা, 

এসৈছিল নিশীথে কখন ! 

হেথা হোথ! যায় দেখ! 

চঞ্চল-চরণ-রেখা । 

হেথ। হোথা কুস্তল-ভুষণ | 



ডিজি কনকাগুলি। 

হোথায় কেতকী-গাঁছে 

অঞ্চল লাগিয়া আছে! 
বালিকাঁরে এখেলা কেমন ? 

পেয়ে নিশি পৌর্ণ-মাসী 
ছিেছ মুকুল-রাশি, - 
ভেঙে 'অফুট ফ,ল-বন ? 

সেথ/কি ছিল নানা ফল, 

এমন নাধের গুল, 

লতা-গ্বহ, নিকুর্ঈ-ভবন, 

কুনুদ-কহ্ধ'রে ভর! 

হেন দর! সনোহরা, 

বকুল-কামিনী-থি-বন ? 

কে জানে নারীর খেলা, 

কে জজানে তার গাথা মালা ! 

কে জানে কেন সারী-মন ! 

একটি না কথা ব'লে, 

কত মাধ যায় ঢলে, 

কত শ্রম, বাসনা, খতন | 

কে.ভা ঙল হুদয়-ফানন ? 



রীপণ-গীতি। 
উচ্ছাস ৃ 

বাজে আনন্দ-ভেরি রে। 

একি আজি হেরি রে! 

হ্ 

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে ফোঁলাহল, 

জয় জয় রীপণের জয় | 

ধর্স-ব্রতে যুধিষ্ঠির, সতা-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ, ধীর, 

প্রাণের দেবতা প্রেমময়! 

( কারস.) 

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল, 
জয় জয় রীপণ্র জয়! 

ণ 

সারা-দিবসের পরে চলেছে বিশ্রাম-্ঘরে 

জ্যোতির্ময় কনক তপন ! 

সন্ধ্যায় ঘুমাতে নাই, উঠ ভাই, উঠ ভাই, 

সন্ধা-পুজ। কর সমাপন । 



ই কনকাণ্ল। 

উঠ ভাই, উঠ ভাই, , সন্ধ্যায় ঘুমাতে নাই, 
ভারতের এ রীতি ত নয়। 

(কোরস,। ) 

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলহল, 

জয় ফ্লীয় রীপণের জয় 1 
৪ 

চলে ধীরে সারি প্লারি, ল'য়ে সাজি,ল'য়ে ঝাঁরি, 

ছোট ছোঁ রাঙা মেয়ে গুলি রে! 

ঠোটেতে মধুর হাস, চোঁখেতে সুখের ভাস; 

পিঠে টুল নাচে দুলি ছুলি রে ! 
চলে রাঙা রাও! মেয়ে গুলি রে! 

৫ 

ধির হয়ে ঠাড়।ইয়া, দুধারে কাতার দিয়া 

ছেট ছোট ছেলে গুলি মরি রে! 
হাতেতে নিশান-রাঙা, মুখে কথা ভাঙা ভাঙা) 

হামিতে অধর গেছে ভরি রে! 

ধাড়াইয়। ছেলে গুলি মরি য়ে! 
ৃ ডি 

চারিদিকে ফুলে ফুল, বারু পরিমলাকুল, 
ছেয়ে গেছে পাতায় পাতায়, 



কনকাঞ্জলি। ৩৩ 

রঙিম নিশান কত,  উড়িতেছে পত. পত, 

কত কথা লেখা আছে গায়। 
৭ 

চারিদিকে বাঁজে বীশী, চারিদিকে উঠে হাঁসি, 

হাসিতে বাশীতে গেছে মিশে রে! 

চারিদিকে উঠে গান আকুলিয়া মন প্রাণ, 
করতা।ল ফুটে দিশে দশে রে! 

৮ 

হেখ। হোথ! পথ-মাবঝে পলব-তোরণ রাজে, 

উপরে সানাই বাঁজে ধীরে। 
ছাদে ছাদে কুল-বালা লইয়া বরণ ডালা, 

বাজে শম্খ মৃদুল গম্তীরে | 

৪টি 

ছুটিতেছে অবিরত, বংখ্য' নাই,লোকি কত! 
হাগমিতে সুখেতে জর জর। 

চাদের কিরণ পিয়ে  উঠিয়াছে উ্থালিয়ে 

যেন কোন অনন্ত লাগর। 

১৬ 

ঝর ঝর ঝরঝর ঝবরিতেচে পুর্গ-সুর। 

বরষার ধারা যেন ঢাকে র়ে। 



৬৪ কনকা্জুলি। 

খালি খালি খালি খালি উঠিতেছে করতালি, 
জল-ভরা মেঘে যেন ডাকে রে ! 

১১ 

'কে যায় এহাসি মুখে, ভক্ত-মালা দুলে বুকে, 
কি মন্ত্র নষ্টিতে আছে মাথা রে! 

বশের মুকুট মাথে,। নায়-রাজদণ্ড হাতে, 
থোমের খঞতে গশাখ ঢাকা রে! 
হা 5 বু তেন ক. রে! 

টু 8৯ 
(পূণ :-স্1) 

ঝরঝর ঝর ঝর বারতেছে পুষ্-স্তর, 
বরষার ধ'ন। থে ঢাকে রে | 

খালি খালি খালি খাল - উঠিতেছে করতালি 
জল ভরা মেখ দেন ডাক্ষে রে। 

চারিদিকে কল কল, চারদিকে কোলাহল, 

জয় জয় রীপণের জয়! 

ধশ্ম-ব্রতে যুধিটটির, নত্য-নিষ্ঠ, বিজ্ঞধীর, 
গ্রাণের দেখত গেমগয়। 

চারিদিকে কল কল,  ঢায়িকিকে কোলাহল, 
জয় জয় রীপণের জয় । 



রুনকাঞ্লি। ও$ 

তবমমন। 

১৩ 

ছুঃখিনী, পাষাণী মত, পড়ে আছে যুগ কত, 

বুকে ছুটি দিয়ে হাত চেয়ে 'গাকাশের পানে । 
নয়নে সাগর-জল, .. করিতেছে টলমল, 

ঝরিবার মাহি বল. সে বলটি নাহি প্রাণে ! 

১৪ 

হৃদয়ে ঝটিকা বছে। বাড়বাগ্রি গণ দহে। 

ন!সায় বহে ন শ্বান, মুখে নাই কো'ন কথা; 

লটপট কেশ-রাঁশ; আলু থালু ছিন্ন বাস; 
বুকে ছুটি দিয়ে হাত প'ড়ে আছে শমী-লতা ! 

১৫ 

শিয়রে শৃগাল দল করিতেছে কোলাহল । 

গুকুনী 2ধিনীকুল ঘেরে ধেরে বসে আছে ॥ 
হেখ] হেথা তরুতলে আলেয়ার আলো স্বলে 

ওই ন্বলে, এই নিবে, ওইংদূরে এই কাছে ! 

১৬ 

আকাশে নিবিড় মেঘ; বানুর বাড়িছে বেগ) 
 চৌদিকে গর্দিয়া বজ করিতেছে ছুটাছুটি; 



কনবাঞ্জলি। 

হোহে। হোহে। কল ক্কপপগ চুটিছে সাগর-দল 

বিদ্যুৎ উন্মাদ মত হেসে মেঘে লুটাপুটি । 
১৭. 

চারিদিকে ছারখার, কেউ কোথা নাই আর, 

প'ড়ে আছে ষা আমার হয়ে হায় স্বৃত-গরায় 
হেথ। হোখ। দগ্ধ ছাড়, যেথা নাভি ভগ্ম-ভার ; 

কোথা বা চিত্তার অগ্নি রক ষক করি ধায়। 
1৯৮ 

কেউ কোথা নাই আর, প'ড়ে আছে মা আমার 
বুকে স্বৃত শিক্জ-গুলি দুর্গন্ধ শুকান কায! 

হিহি হিহি খল খল হালিছে পিশাচদল। : 
হেয়ে নেচে ভঙ্গি ক'রে এট। ওট। টেনে খায়! 

উন্নয়ন | 
১৯ 

কি ছলে, কি মন্ত্রবলে আসি এ শ্শান-স্থলে, 

কি কৃহক দেখাইলে, বুঝ! নাহি যায়. ! 
নিরমল নীলাকাশ, ফুটেছে চাদের হাঁস। 

ঘমায়ে পড়েছে সিদ্ধু,ধীরে বছে বায় । 

ফলে ঢাকা চারিদিক, গ'ছে গাছে ডাকে পিক। 
চরে স্রণী, নাচে শিখা হেথায় হোথায় ! 



কনকাঞ্জলি। . রি 
(কোরম.।) 

কি ছলে,কি মন্ত্রবলে আমি এ শশান-স্থলে, 

কি কুহক দেখাইলে, বুঝ! নাহি যায়! 
২ , 

স'রে গেছে অন্ধকার, গলিছে তুষার-ভাঁর, 

উঠে গে! বাচিয়। বুঝি দুখিনী আবার! 

বহে শ্বাম ধীরে ধীরে, ভিজে গণ্ড অশ্রু-নীরে 

ফুটে ফুঠে উঠে কথা, ঠোটে হামি-ধার | 
১ 

বুকে পুন শিশু-গুলি করিতেছে কোলাকুলি, 
চারিদিক পানে হেসে ফিরে ফিরে চায় । 

আহ্লাদে আকুল প্রাণ, লোফ:লুফি করে গান, 
আন্বাদে আকুল দেহ, নেচে নেচে যাঁয়। 

(কোরদ্।) | 

কি ছলে, কি মন্ত্রবলে আসমিএ শশান স্থলে, 

কি কুহক দেখইলে, বুঝ! নাহি যায়! 

উচ্ছা'স। | 
২২ 

বাজে আনন্দ:ভেরি গো! 

একি আজি হেরি গো! 
৪ 



কনকাঞলি। 

চোখে বড় জল করে ছল ছল, 

রাখিতে পারিনা আল গো! ! 

হাঁসি বড় ঠোঁটে ফুটে ফুটে ওটে, 
চাপিতে পারিনা আর গে! 

হৃদয় আমার 

দিব যাহ উপহার মগ । 

লবে কি সুহুত্ণ লবে কি দেবতা, 

হানির আর হার গো ! 

লও তবে লও, পর গো গলায়, 

দেখি দেখি একবা'র গে। ! 
২৩ . 

পুর্ণ কোগস্।১ 

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল, 

| জয় জয় রীপণের জয়! 

ধর্-ব্রতে যুধিষ্টির,- সত্য-দিষ্ঠ, বিজ, ধীর, 
প্রাণের: দেবী! ছয়! 

চারিদিকে কলকল, .চায়িদিকে কোলাহল, 

জয় জয় 'রীপথের: জয় 



চক্দ্রাবলী। 
ঘা 

কদম-কাননে কে মরি, সজনি, 

বাশরী বাজায় রাতে |. 

সরেতে সুরেতে . ছবি এক-খানি 
একে দেয় হদি-পাঁতে ৷ 

বাশরী বাঁজায়ে রাতে । 
৫ 

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে 
চঞ্চল যমুনা-জল ) 

ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ভাঙা ভাঙা চাদ, 

মুখে আধ'কল কল, 
কুলে কুলে ঢল ঢল! 

গু 

ফুলেতে গাড়ায়ে . ক্কাদম-তরুটি, 

একটু পড়েছে ছেলে। 

ছায়টি,জলেতে ধরিতে চাদেরে, 

আকুলি ব্যাকুলি খেলে। 



কনকাঞ্জল। 

(৪). 

পুট পুট ক'রে . একটি আধটি 
খসিছে পল্লব ফুল; 

থেকে থেকে থেকে শিহরে সমীর 

হইস্্রী সৌরতাকুল । 
৫ 

কিনুরে, সাঁজনি, একে দেয় প্রাণে 

শারদ পুর্ণিমা-টাদ ! 
সুখেতে হাঁসিটি পড়িছে লুটয়া, 

চোঁখে আধ, ঘুম-ছাদ। 
| ঙ 

পাতল! মেখ-গুণি হেলি দুলি ছুলি, 

ভানিয়। ভামিয়া যায়; 

বসে বসে বসে ছোট তারা-গুলি 

আধ" ঘুমঘোরে চায়। 

৭ 

কে বাজান বাশী .. কদম-তলায়, 

নিশীথে, বমুনা-তীরে ? 

বুকে কত আশা, . কত ভালবাসা 

-চক্কুটায়ে। ডুবারে ধীরে ! 



কনকাঁঞজলি। 
২ 

মুখানি তাহার . কেমন ফেমন ! 

কি জানি কি মাখা তায়! 
সুধ|র সাগর  উলিয়1! উঠে, 

যেদদিক পানেতে চায় । 

| | প্ৰ্ট 

ঘেরি চারিদিকে অবাক-নয়নে 

দাড়ায়ে গেপিনী-কুল। 
কারে। হাতে মালা, কারে। ৰা চন্দন, 

কারে! বা হাতেতে ফুল। 

পায়ের কাছেতে পড়েছে শুইয়। 
_বিবশা হরিণী-কুল 

স্বুরেতে কোকিল ডাকিছে ভুলিয়া? 
খসিছে কদম-কুজ। 

১১ 

অধরের কাছে গুজরে ভ্রমর ; 
সমীর বহিছে ধীরে । 

নাচিছে শিখিনী ছড়ায়ে পেখম ; 
বসুনা উদ্লি, উঠিছে তীরে ॥ 

৪১ 
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5২ 

তরু-লতা-পাতা নাচিছে স্বছুল; 
জোছনা প'ড়েছে শুয়ে । 

প্রেমের তড়িৎ কাঁপে চারিদিকে, 

অলখিতে হদি ছুয়ে ! 
যচে গ্লেচে প্রাণ ছুয়ে! 

রাধা । 

(আভিনারিক1। ) 
টৈ ৰ 

চ'লেছে কিশোরী ধীরে, পায় পয, 

চাহিতে পারে ন। লাজে। 
নব-স্ফুট বুকে নব-ম্ফুট প্রেম 

স্কুল মধুর বাছে। 

রী ্ 

এফ-খানি হাত  সখীর কাধেতে, 
আঁচল ঠেকিছে ভূয়ে। 

সখীর আঁচলে যেন লুক্ষাইবে ! 
লাজেতে পড়িছে নুয়ে। 



কনকাতীলি। 

তত 

সুখ-মাখা দুখে, লাজ-মাখা ভয়ে, 
আশে পাশে ধীরে চায়! 

দুরেতে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া; 
বছিছে মধুর বায়। 

.] 

কটি-তটে দুলে ফলের মেখলা, 
হৃদয়ে দুলিছে মালা; 

ন্নীল বনে ঢাকা দেহ-খানি। 

রূপে বন-পথ আলা! 

€ 

ফলের লী'খিটি পড়িছে সরিয়া ; 

দুলিছে অলকা-দুটি , 
সছুল নিশ্বাসে কাঁপিছে বেসর, 

ঠোটে হানি-খানি ফ্টি 

পড়িছে রিয়া মালা-কাধা যেণী, 
পড়িছে খনিয়া ফল) 

কূটিছে কপোলে অফ.ট গোলাপ 
আঅখি-তার! ঢুবু ঢুল! 



কনকাগরধি। 

ন্ 

কাম-ধন্থু মত লুভুরু দুখানি ; 
কপাল অরধ চাদ; 

চিবুকে শোভিষ্থে স্বগমদ-বিদ্দু। 
নয়নে ঝাজল-ফাদ'। 

৮ 

চরণ-কমলে 1 দোণার নূপুর 
বাজে স্বক্কু রুণি রূণি ! 

চমকি চমকি : ধরিছে লখীরে, 
নিজ পর্দ'রব শুনি! 

নি রঃ 

শরত-চাদিনী, উড়িছে চকোর; 
জোছনা-প্লাবিত বন? 

আধ'ঘুম-ঘোরে গাছে ডাকে পাখী; 
বহে ঢুলি সমীরণ! 
বি 

তরু-লভা-পাতা মুখে ছু কথা, 
' মেতেছে বকুল-বান; 

বন-পথ ঢাকা বকুল ক, লেতে, 
ছড়ান. জোছদ।-হাস। 
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ও ৯১ 

বহিছে যমুনা, বুকেতে জোছনা, 

উছলি উছলি কুলে । | 
ধাড়ায়ে সমুখে নিবিড় কদন্ব, 

তলে দ্দযোন্ন। ছায়া দুলে | 

চি 

--এখনো আসেনি । কই গো বাজেন! 

বেছাগে মধুর বাশী ? 
মিছা এজনম, মিছ! এ পিরীতি, 

মিছা এই আসা-আমি! 
১৩ 

মরিয়া গিয়াছে : অধরে হাঁসিটি, 
নয়নে সলিল-ভার ! 

প'ড়েছে বণিয়। বকুল-তলায়. 
বুকে বল নাহি আর ! 

.(বিপ্রলন্ধ।1) 
১৪ নি 

নুযুণ্ত জগত, ভব চারিদিক, 
কেহ কোথা নাই কাছে। 



55 কনকাঞ্জলি। 

গ'লে হাত-খানি, বম-পথ পানে 

বালিক। চাহিয়া আছে । 

রহ 

উদান নয়ান, দিঠি লক্ষা-হীন, 
পড়েনা পলক,__চেয়ে ! 

বিন্দু বিন্দু অশ্র ধীরে ধীরে পড়ে 
পার (কপোল বেয়ে। 

গুকান দুখানি - অপর-পল্লপব 
থেকে থেকে কেঁপে উঠে । 

হুদয় ছাপিয়া, উলি উথলি 
দীনঘ নিশ্বাস ছুটে 

১] 

শিথিল শরীর, উদ্ভান্ত হৃদয়, 

কোথায় বিধিছে কি যে! 

আলুখ।লু কেশ, আলুখালু বেশ, 

শিশিরে আচল ভিজে । 
€ 

পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়। চন্দ্রা । 

বহেনা! বহেনা খায়; 
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চরণ চুমিয়া, কুল কুল কাদি 
বমুনা বহিয়! যায়! 

ক । 
৯ 

নিস্তবধ চারিদিক; 

তারা-গুলি অনিমিখ 
সুধু চেয়ে আছে। 

রুণি ঝুনি, রূণি ঝুনি, 

নুপুরের ধ্বনি শুনি ঃ 

সেআমিছে কাছে! 

হাতে খসে পড়ে বাশী, 
ঠেঁ1টে ক,টে উঠে হাসি, 

উতল! হৃদয় । 
জানে--কাদি তর তরে, 

তবু সেবিলম্ম করে $. 
রমখি নিদয় ! 



৮ কনকাঞপি। 

৩ 

প্রত্যহ কাদিয়! বলি, 

সে-ও যায় বেঁদে চলি; 
তবুও কাদার ! 

কাদিতে কি ভালবানে, 
লুধু কি কাদাতে আমে ? 

1 সে-ই জানে, হায়! 
"৪8 

আসে, ঝুঁকে মাথা রাখে, 

তারা-পাটে চেয়ে থাকে, 
পলক পড়ে না 

ঠোঁটে স্বছু হাসি দোলে, 

তবু অশ্রু আখি-কোলে ! 
অথচ ঝরে না! 

৫ 

চুমি আমি আখি তার, 

কত কহি বার-বার, 

সে যেন শুনে না ! 

অজানা-নিশ্বান পড়ে, 
বিচ্ছু বিন্দু অশ্রু বারে, 

সে যেন জানে ন। ! 



কনকাঞ্জলি। 

ও 

ভুলে-_ভুলে, যেন ভুলে 

আখি-তারা-ছুটি তুলে ! 

- কি বলিবে হেন। 

থর থর দেহ-লতা, 

পুন ঢ্র'লে পড়ে মাথা, 

বড় শ্রাম্ত যেন ! 
রর 

গুয়ে থাকে সারা-রাতি, 

গ্রলে ছুটি দিয়ে হাত £ 

বুকে সুখ-খানি | 

তবু--তবু শ্বান ফুটে, 

চমক্ডি চমকি উঠে, 

কোলে লই টানি, 
এ 

সরায়ে অলকা-ভার, 

চুমি তারে বার-বার ॥ 

ফুটে হাসি-ধার | 

চু্ধন থামিয়1 বায়, 

অমনি চমকি চায়, 

আকুল আবার ! 



কনকাঞ্জলি।' 

৫ 

কি ব্যথা বুঝাতে চায়-- 
কথা নাহি খুঁজে পায়! 

চায় মুখ-পানে। 

আপনি বুঝেনি যাহা, 
বুঝাতে বর্মাকুল তাহা, 

আকুল নয়ানে ! 

১৬ 

বালিকা রে! যেন ভুলে 

দেছ প্রেম-হাতে তুলে! 

কাটাতে কাঁদিতে | 
সুধু অশ্ঞ, সুধু শ্বাস, 

সুধু ব্যথা, সুধু ভ্রাব, 

নীরবে বুঝিতে ! 

কত-দিন পরে । 

কত-দিন পরে আঁজ;--কতদিন পরে, 

শিহরি উঠিছে তনু, কি কম্প-তড়িতে | 

কল্পনার কল্তু-নদী,লহরে লহরে 



কনকাঙজজলি। ৫১ 

কি পুরান সুরে যেন চাহিছে ফুটিতে ! 
দেই আশা, দে পিপাল।, দিগন্ত-সীমায় 

আমার পুরান ঘর বাঁধিছে আবার ! 

ভালবাসা, স্বপ্ন, স্বতিডাকিছে কাহাঁয় 

সুদূর বাঁশীতে যেন করি হাহাকার ! 
বাহা-জ্ঞান, অভিমান, জগৎ, সংসার, 

মলয়-সমীরে যেন পড়িছে ঘুমিয়৷ ! 

হৃদয়ের হেথা-হোথ। স্পর্শ-নুর কার, 

কি যেন আমার বলি খুজিছে কাঁদিয়া ! 
ইচ্ছ! হয় উঠি কেঁঁদে,ডাকি ছেড়ে গলা,, 
কত-ক।ল পরে আজ- কাহার এছল। ? 

অশ্র-জল। 
৯ 

হৃদয়ে বেধেছি সখি বল। 

মুছে ফেল নয়নের জল | 

দাও, দাও, ছেড়ে দাও, যেথ। ইচ্ছ।--দূরে যও। 

প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল! 

এ প্রেমে কি রুল? 
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নীলফণ্ঠ -কণ্ঠ গ্রায় কে বহিবে চির হাঁয় 

বাসুকী-্নরল ! 
এ আশা, পিপাস| যদি, কে বহিবে নিরবধি 

অন্তরে অন্তরে দাবানল? 

যদি এ সাধের মায়া সুধু আলেয়ার ছায়া, 
জীবন শ্মশান কগ়ি,--বিভীবিকা-স্থল, 

এ প্রেমে কি ফল? 
॥ : ২ 

হৃদয়ে বেধেছি সখি বল। 

মুছে ফেল: নয়নের জল 
ওই বিন্দু-মুকুতায় রহ্মা্ড ঘুরিয়া যাঁর, 

আমি কোথা বল। 
এখনি সংযম-হারা গ্রহ-উপগ্রহ পার! 

হৃদয়ে উঠিবে কোলাহল ! 
মুছে ফেল নয়নের জল । 

তি হারিরের 



শেষবার । 

এইবার- শেষবার, দেখি তবে একবার, 

হয় কি না হয়? 

বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত--দিনরাত 

আর নাহি সয়] 

এই শেষ দীর্ঘশ্বাস, এই শেষ অশ্-বিন্দু, 
-ভাবিব না আর। 

সেই কথা, মেই গান, সেই মুখ, নেই প্রেম 

কেন বারবার ! 
গ্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি ফেলিব আজ, 

বাধিয়াছি বল। 

আশায় ভরসা নাই, জীবনের (ও) শেষ নাই, 

চোখে নাই জল! 

এই যে সন্দেহ, দ্বাল1, পিপাসা, যন্ত্রণা, মোহ, 
একি ভালবাসা ? 

কেউ যে বুঝেনা কথা, কেউযে বুঝেনা ব্যথা, 
এযে কর্ম-নাশা ! 



৫8 কনকাপরপি। 

এই যেতরুর তলে প'ড়ে আছে দিন-রাত, 

কেহ মোর নাই; 

কত লোক চলে যায়, কেহ হেলে, কেহ গেয়ে, 

-আমি শুন্যে চাই! 
আমিত ওদেরি মত, প্রভাতে বিহঙ্গ-মত, 

ছিলাঙ পুরবে। 

কি অদৃশ্ট সুদ্ষ-জালেঃ কি নিশীগ দাব-দাহে, . 
কি বাঁশরী-রবে, 

অথবা কি স্বপ্র-ঘোরে পড়িলাম, ভালবাস, 

_ কুহকে :তোমার ! 
'সেই কথা, মেই গান সেই মুখ, নেই প্রেম 

কেন বারবার ? 

:হ 

দিনে দিনে, পলে পলে, একটু একটু ক'রে 
মরিব কেবল? 

এ'পঙ্চিল ঘুর্ণিপাকে একটি একটি ক'রে 
ভানাব সকল? 

জীবনের গ্রতিপল : পুড়াইব পলে পলে 

দীপ-শিখ! জালি? 



কন্বকাঞ্জলি। ৫৫ 

কেন তুষানল-জাল1? দেরে সব ভালবাসা 

| চিতানলে ঢালি। 
সুখের পশ্চাতে দুখ. ছুটিতেছে অবিরত, 

দিনে যেন রাত, 

ভালবান। (য়) আত্ম-হত্যা তেমনি রিধির ঘতা, 

যথার্থ নির্ঘাত | 

, সাহারার ধুধু মর, এ বিদীর্ণ ভাঙা বুকে 

কিবাধিববল! 
আশার দু-বিন্দু জলে, প্রেমের কথায় ছুটে। 

হবেন। শীতল। 

একটা আদর-ম্পর্ণ প্রাণের উন্মাদ-জাল! 

| নিবাতে কি পারে ? 

একটা! স্েছের দুটি. কি করি€ত পারে হায় 
এ গুহ|-আধারে ? 

শীতল শোণিত-শ্রোত।ঃ হৃদি অতি গুরু-ভার, 

আখি অন্ধ-প্রায়। 

এ প্রাণে বাধিবে বল কি এমন মহাশক্তি 

আছে এ ধরায়? 

নিবেছে প্রাণের আলো, বম্মুখে কয্পাল রা্রি, 
জাল চিতা জল 



€৬ কনক প্রলে। 

ভাঁগা ভাঙা তন্দ্রা, স্বপ্ন, রক্ত-বীজ, হক ধ্বংস; 

ঘুঢুক জঞ্জাল। 

ও 

এই শেষ অশ্রু-পুজা। শেষ রক্ত-উপহার, 

ভালবাঁদা, তোরে ! 

ড়তার আলিঙ্গনে থাকিবন। বদ্ধ আর," 

€দাঞ্ল্যের ঘোরে । 

ভাল-লাগিত না আগে উচ্চহাপি, কোলাহল, 

তরল যন্ত্রণা ঠ 

এবার বাদিব ভাল, শিখিব বালিতে ভাল, 

লভিতে দাস্তন। | 

ভোমার দংখনে বটে যেসুখ জুলিয়া গেছে, 

পাব না লে নলুখ। 

এবিষ-জ্রালায় তবু পারিলে প্রলেপ দিতে 

কমিবে তছুখ ? 

_দপ্ধ নগরের মত, বিকট শশান মত 

চিরদিন (ই) রব ! 

অতীত-স্থতির ছাই মাখিয়। সকল অঙ্গে 

পুর্ব কথা (ই) কব! 



কনকাঞ্জলি। 

সময়ে প্রেমের শান্তি, ' সময় প্রেমের লেপ 

সকলেই কয়। . 

হফুত কাল হ'ল আজ রয়েছি ফালের কোলে, 

' কই হ'ল লয় ! 

নৈরাশ্য-বিষাক্ত-বারু হৃদয়ে বহিলে নাকি 

সব জলে যায়? 

' আমিত যেতেছি কলে, নেই হখ, সেই প্রেম 

জুলেন। ত হায়! 

শর্ধ, নিন্দা, লোকাচারে, অবিশ্বাগ,অত্যাচারে, 

এত অস্ত্র-ঘায়, 

জল-মগ্র দেশ মত, পরতে পরতে ক্ষত । 

--কই জুল যাঁয়! 

পারি ন। বহিতে আর জয়*চিহ্ছ যাতনার, 

এই গিরি-ভার। 

হবেনা প্রভাত যদি, দেখি তবে এ আধারে 

আছে কিন। পার! 

দাও তবে বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র নুরা, 

এম হে নবীন ! 

৫৭ 



৫৮ কনবাগ্ুলি 

মুছিব পাগল নাম,  ভাঙ্গিব কবির প্রাণ, 
আজ একদিন ! 

ভালবাধ1--ভালবানা-- ও সুধু কথার কথা, 

কবির কল্পনা ! 

ভালবাল।--ভালবাসা--পাগলের হানি-কান্ধা, 
নারীর খেলনা ! 

আমিই না ভালবেদে হয়েছি অধিক মুচ 

জগত মাঝার ? 

আগ্সিই না ভালবেসে পেয়েছি পাগল নাম ? 

তবে কেন আর ! 
কও জগতের কথা; কবি, পাগলের কথ। 

রেখে দাও দ্রে। 

প্রেমের বিষাক্ত ক্ষত বল সখা, বল নখা।, 

কি গুঁষধে পুরে ? 

বিস্বতি? বিস্বতি কোথা! জীবনে বিস্থৃতি নাই ! 

প্রেম, প্রাণ, শ্ৰতি 

হইয়। গিয়াছে মোর নেই কথা, সেই গান, 

তাহার আকৃতি | 

প্রেম, প্রাণ, স্মৃতি দিয়ে উদ্্বাপিব প্রেম-পুজা, 

এস হে নবীন! 



বনকাঞজলি। ৫৯ 

দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা, 

আজ একদিন ! 

৫ 

ট!ল ঢাল তীব্রস্থরা, তোল হার্সি-কোলাহল, 

গাও বে গাও। 

চলেছি জগত-পথে, পথযে জানিনা! ভাল, 
দাও বলে দাও । 

ভিতর জলিয়া যাবে, বাহিরে তেমনি রব, 

কি করিয়া হয়? 

ইংরেজ রাজত্ব মত উপরে চ।কৃচক্য-মাখা, 

মাঝে শুন্য-ময় ! 

ওই মদ্দিরার মত কোথা পাই শুন্য হাঁসি, 
হান্সিই কেবল? ঈ' 

নাম হীন, অর্থহীন, ম্বাদ-হীন, গন্ধ-হীন, 
সুধু খল খল! 

ওই তটিনীর মত দু-কুল উছলি যাই, 
কেমনে বটানে ? 

ক ]0]) চা 05৪ 109? 
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কনকাঞ্রপি। 

লনা, কুট, মালা, দীপ, যা থাকে থাকুক বুকে 
কিছু নাই জ্ঞানে ! 

ওই মমীরের মত কোথা পাই বিহ্বলতা, 
পাই গো কেমনে? 

হাদিয়া ফুটায় ফুল, : হাসিয়া-ই ছিড়ে ফুল, 

যখন ঝা মনে £ 

রমণি রে ! ভোর তরে তোঁমারি মতন হই 
বল কি উপায়ে ? 

ঠোটে হাঁবি, প্রেম-কথা, বুকে বাই কোন ব্যথা, 

জলা নাই ঘায়ে ! 
চলেছি জগত-পঞ্থে, চলেছি স্বৃত্যুর পথে, 

ঢাল সুর ঢাল! 

প্রেমু নয়, কাব্য নয়, রমণীর হৃদি নয়, 

জাল চিতা জান! 

ঙ 

স্ম তির উন্মাদ-খেলা, জ্ঞানের বিকার-বন্যা, 

কি বাঁধেতে বাঁধি ? 

জগত-অরণ্য-মাকে কি ফুলে ঢাকিতে পারে 

এ ভাঙা নমাধি ! 



কনকাঞ্জলি। ৬১ 

পরাণের দিাহরে, হৃদয়ের মরু-ভূমে 

কোথায় তটিনী ? 

হুদয়ে চাপিয়া কর যেখা যাঁও-_মরীচিকা 

স্থতার সঙ্গিনী! 

গ্রাণয়ের পারাবারে জল-মগ্ন অভাগ।র 

আশ্রয় কোথায়? 

দেখিছ আলোক-চুর্ণ ও সুধু স্থত্যুর পথ, 

ভাকিছে তোমায় ! 

সকলি ম্বতার পথ, আগ আর কাল মাত্র; 

তবে কেন খেদ? 

চিতায় হইবে দ্ধ, রমণীতে অগ্ধ দগ্ধ, 
এই মাত্র ভেদ। 

ভালবাস] কুহেলিকা, ভালকঝান। সুর্ভি-খেলা, 
তাদৃষ্টের হাসি! 

* হেতভাগয জলমপ্র জনে, 

সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিলতিতরে, 

শত শত ইন্ত্রচাপ; আলোক তরল 

রাশি রাশি, নিরখিয়া। সুহর্তেক পরে 

স্থতু )সুখে দেখ বিশ্ব আধার কেবল।' 

নবীন| 



৬ 
কনবাঞলি। 

_ ভেঙে ভেঙে দাও মন। লও তার বিনিময়ে 

ুন্য-পত্র-রাশি । 
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন ? কোথায় মত্ততা-মোহ ? 

নুধু অভিনয় ! 

সুখ নাই-ন্থৃতি আছে প্রেম নাইব্যথা আছে, 
ষ নাই ত৷ দয়। 

ধা নাই ভাহীর করে. কেন বৃথা.বঠহে মরি 

জীবন আমার ! 

শমনের হানি মত, উত্তর মেরুর মত 

অনন্ত তুষার | 

ভালবাসা । 
৯ 

ভালবামা এ জগতে বড় ভাবনার | 

ভালবাা দেওয়া হেথা বড় যন্ত্রনার ! 

কীদিয়া মিলিতে ছুটে, 

মাঝে পারবার উঠে ! 

হৃদয়ে চাঁপিয়া কর, কর হাহাকার ! 

ভালবান। এ জগতে বড় ভাবনার ! 



কনকাঞ্জলি। 

চে 

বন-হরিণীর মত, কেন দিঠি তার 
কি আছে খুঁজিতে চায়)পরাণে আম।র ? 

যা লুকায়ে কাদি হায়! 
বুঝ্টিব। দেখিতে পায়! 

ভালবাসা বিনা দোষ কিছু,নাই যার, 
এক দোষে, মাঝে বুঝি উঠে পরাবার ! 

চাদিনী-রাতে। 
৯ 

রহিয়। রহিয়া, হাসিয়া হাপলিয়া, 
ভেলিয়। ভুলিয়া, ভাসিয়। হ্গাতিয়া, 
চাদের মুখানি দিতেছে ঢাকিয়া 

ভাঙ। ভাঙা মেঘ-গুলি । 

--ঠাদের হাসিতে যত-টুকু ঝরে, 

তার(ও) চেয়ে কিছু লুকান অন্তরে ! 

মেঘ-গুলি যেন, খেলা ক'রে কয়ে 

দিতেছে সে-টুকু খুলি ! 



৬৪ কনকাঙপণি। 

৮ 

পাুল্ল গোলাপ আরো যেন ফুটে 

সবল মধুর সমীরণে লুটে ! 
ফুলে ভর লতা, বলে কত কথা! 

সদুল মধুর দুলি &. 

উছলি উদ্ছলি তর্টিনী-আকুল 
খুলে ৰলে কত পরাণের ভুল । 

আরে! যেন বায়ু চুমে আছে ফুল 
ভুলি দুলিঢুলিঢুলি। 

তি 

এ ঠাদিনী-রাতে তোর(৩)লো রমণি ! 

ভাও। ভাঙা কথা, বঙ্কিম চাহনি, 

অচেনার ভাগ, স্বু অভিমান, 

চোখে ঢাকা হাসি-গুলি__ 

যে-টুকু লুকান, অথচ প্রাণের ; 
যে-টুকু শোভার, অথচ গানের । 
বুঝা নাহি যায়, তবু মন চায়, 

দিতেছে সে-টুকু খুলি! 



হিরগ্ময়ী। 
) 

আছে কোন গ্রামে, হিরণয়ী নাঁষে 

একটি মরল! বিধবা বাল! । 

বয়ন তাহার প্রায় পঞ্চদশ । 

মুখেতে চোখেতে ভাবন। ঢালা । 

হারায়েছে পতি নবম বরষে, 

বিবাহের প্রায় ছু-মান পরে 

লোকে বলে তার পতিটি আছিল 

সেদেশে জানিত, রূপের তরে । 

৩ 

বিবাহের কিছু মঙ্গেই পড়ে না; 

মধু, মনে পড়ে দুরে বাজিছে বাঁশী ! 

উঠ!নে উঠিছে কলকল যেন; 

ছুটাছুটি করে সকলে হাসি! 
|] 

কখন, অল মনেতে ভাবিতে ভাবিতে 

স্বপনের মত উঠে বা প্রাণে) 



৬৪ কনকাগ্রলে। 

চেয়ে আছে যেন দুটি টান! চে!খ) 
শ্রন্ত হ'য়ে তার চোখের পানে ! 

€ ূ 

কখন, ঘুমাতে ঘুমাতে চমকিয়া উঠে, 

কে যেন ধ'়েছে হাতটি তার । 

চারি-দিকে চাঁয়। : কেহ কোথা নাই, 
বিছানায় পড়ে জোছাঁনা-ভার | 

. 

কখন, ভোরেতে নহমা . শিরিয়া উঠে, 

কে যেন ঈষৎ ঢুমিল তার! 

চানি-দিকে চায় কেহ কোথ। নাই, 

পরিমল মেখে বহিছে বায়। 
৭ 

সারাটা মকাঙ্ল উদ্'ন পরাণ, 
কেমন, নকল কাষেন্তে যেন বা ভুল! 

গ্রাছের তলায় কি ভেবে দীড়ায়, 

ভুলতে আমিয়। পুজার ফুল! 
৮ 

কেসন, সারাটা দুপুর কেটেও কাটে না, 

বনিম্না বমিয়া নদীর তীরে | 



কনকাঞজণি। ৬৯ 

উড়ে বাঁয় চিল ভনে যায় মেঘ; 
ডিঙি বেয়ে গেয়ে জেলেরা ফিরে । 

টি 

কেমন, মাঝের সময় গথিতে কুসুম, 
চোখে আনে জল, কি ভেবে মারা ! 

বার বার চায় আকাশের পানে, 

উঠিয়াছে কি না মাঝের তাঁরা ! 
টা 

যেন, জোছানা-রাতেতে একেল] একেল। ! 

অথ? জানে না, কি ধেন চায়! 

এমন রাতেতে ফলের নাজনে 

সাজান হ'ল না বুঝিবা কাঁয়! 

আধার নিশীথে তরু-তলে পাড়ে, 
পে না পলক আকাশে চায়। 

ব্ছিলে বাযুটি, কাগিলে পাভাটি, 
চমকিয়া উঠে, কে বেন বায় ! 

৮৭ 

বসন্তে কেমন ভেঙে পড়ে বুক, 

চেখে ছল যেন উদ্ভলি জানে! 



রত কনকাঞজলি 

সমীর আকুল । পাখীর! ব্যাকুল 

ফুলে ফুলে কেন এতেক হানে? 

১৩ 

ব্বরষার যেন চোখে ফুটে কালি, 

অবনন্ন হদ্দি, অবশ কায়! 

বিম ঝিম ঝিম, ঝরিতেছে মেঘ, 

গত আধার, স্তন্তিত বায়। | 
১৪ | 

কোথা তুমি সখা! ঘোরা-ঘোরা ছায়।! 

ধর-ধর--ত|র হাতাটি, আহ! ! 

নয়ন চুমিয়। দ[ও--ঝলে দাও, 

এখনো, আপনি বালিকা বুঝেনি সাহা । 
০০১১১১১১১০১ 

মাতৃ-হাঁরা কন্যার মৃত্যু-কালে। 
রন্ব-চ্যুত হ'য়ে ফুল, উত্তপ্ত পাষ1ণে পড়ি, 

ররদৰ আর ক-দিন বাচিয়া? 

যাহার মাধেতে তুমি. ফটিয়া উঠিয়াছিলে? 

মে যখন গিয়াছে চলিয়া, 

রাখি তোরে কি ক'রে ধরয়। ! 



কনকাগ্র। ৬৯ 

মিউ-হালিটির যার প্রাতিবিস্ব হ'য়েছিলে, 
যা ভার অধরে ঘুমা গিয়া | 

যেখানে ভরম। আশা, পাঠায়ে দিয়েছি সব 

হৃদয় বাঁধিয়া; 

যে গৃহআমার তরে গড়িতেছি কোন্ রাজো, 

জগতের সুথ সাধ ভাঙ্গিয়। ভাঙ্গিয়। ; 

মরু-ভূমে তবে তুম ফেক্ষুদ্র ₹তাটি ছিলে 
ছাঁয়া বি" ৯: 

--ঘুমা সেথা গিয়া! 

প্রেমউপহীর | 

ঠ 

এ হাদয় নঙ্গে, দেবি, প্রেম-উপহার | 

ভালবাস-_ছালবাস! 

এত উচ্চ নাই আশা; 

এত উচ্চ-পানে আখি ফিরালে আমার, 

ঘুরে যেন পড়ে মাথ! না! পাইয়৷ পার! 

এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার । 



পঙ কনকাঞ্জলে। 

ঃ 

বলিও না এহদয় প্রেম-উপহার। 

ও কথ শুনিলে পরে 

পরাণ কেমন করে ! 
মনে পড়ে মহা-পিন্ধু, হিমাদ্রির ধার ! 
অনন্ত গ্রকাণ্ড এক্ দুজেয় ব্যাপার! 

ঃ | 
বলিও ন। এ হদর প্রেম-উপহার | 

দান প্রতিদান মত, 

প্রেমে আঁছে লীল! রত ! 

সুখ, দুখ, হানি, অশ্রু, ব্যথা,হাহাকার, 

আনন্দ, যন্ত্রণা, মোহ, মত্ততা, বিকার । 

$ 

এ হৃদয় নে, দেবি, প্রেম উপহার | 

বন-পথে যেতে যেতে, 

গতাত-নমীরে মেতে, 

না জেনে গিয়েছে উবে,নৌরভে কাহার) 
যত্ধে রেখেছিনু ঢেকে যে-টুক্ু আমার | 

তুলিতে তুলিতে ফুলে, 
কি তুমি তুলেছ ভুলে! 



শুধু, 

নয়, 

তবে, 

কনবাঞ্জলি। ৭9 

না জেনে প'রেছ গলে প্রেম-ফূল-হার ! 

হারান কুড়ান ছুটি তুল দুজনার! 
৫ 

দিও না ফিরায়ে তবে ভুলটি আমার | 
আপনি গিয়াছে যাহা, 

কি হবে লইয়া তাহা? 

একবার গেছে যবে, যাবে আরবার ! 

দিতে নিতে হাতে হাতে 

কলঙ্ক লাগিবে তাতে ! 

ভেঙে যাঁবে হাতে হাতে মনটি আমার । 

মরলতা। দেখাইতে 

এনোন। ফিরায়ে দিতে! 

ভেঙোনা মরল মন, স্বতঃউপহার | 

গফথ তোমার । 

চারার 



কাদিতে পার গো যদি । 

৯ 

কাদিতে পার গো ষর্দি চিরকাল, নিতি নিতি, 

এল তবে এস, সখা, ছুজনে করি পিরীতি | 
মিলনে নাঁহিক সাধ, 

সে কেবল' অপবাদ 
রব মোরা দুরে দুরে, রবে সুধু সুখ্থতি ! 

৮ ৃ 

মিলনের লাগি মন কাঁদিবে আকাশে চাই, 

বুঝাইব দীর্ঘ-শ্বাসে জগতে মিলন নাই ! 
এ যে গো মাটির ধরা, 

নর-নারী স্বার্থে ভরা ঃ 

এ নহে ন্নীন ৰন, হেথা আছে লোঁক-ভীতি | 
১০ 

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা, 
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মখে নংসার-ব্যথা | 

কাছে আছ, তবু নাই! 
আরো চাই--আরে। চাই । 

নিয়েছ দিয়েছ নব, তবুও অভাব-গীতি ! 



কনকাঞ্চল। ৭১ 

এ 

মিলন- গিলন ছার, সে ধরার গোলযোগ ; 

পিরীতি নীরব দাহ, পিরীতি অশ্ঞর ভোগ ! 

মিলনে রহেনা প্রেম, 

জলে জল-বিম্ব যেন ! 
কলঙ্কের ডালি দিয়ে পলাবে হেসে, অতিথি ! 

এনহে প্রেমিক-রীতি ! 
৫ 

কাদিতে পার গে! যদ চিরকাল, নিতি নিতি, 

এন তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি | 

সমাজ-পীড়নে । 

লমাজ-পীড়নে যদি 

বহে তব অশ্রু-নদী,__ 

কাদিও- না, পরিয়ে ! 

রাখ বুকে মাথা ভূমি, 
আঁখি তব চুমি চুমি 

দেই গে। মুছিয়ে । 

কাদিও না, প্রিয়ে ! 



6 কনবাগুলি। 

৮ 

ভাবী-বিরহের ভয়ে 

যদ্দ তব অশ্রু বহে, 

কাদ” তবে কাদ' ! 

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধি, 

তুমি কাদ', আমি কীদি,_ 
বাধ আরো বাধ' ! 

_ কাদি আরো কীদ? ! 
ভিতরে 

কুহকিনী। 
% [00008 0000100 20। 8018 আখ 090. 00960 00৫ 10) 
[10015 89 6901005 93 ০, $10-0010 ৮919 
5170 0100 টি ৪2106001090 10191), 
4 71666751)8100 10880 50006 005 ৪০০) স০:18+3 00366, 
19616319103 980081086 3109709 804 10106970933 

91081650991, 

১ 

এখনে ভুলিনি তোরে, ওরে কুহরিনি,হায় ! 
জনকের ভগ-আশে, জননীর হা-হুতাখে, 

সমাজে, কলঙ্ক-শ্বাসে, মুখ ভুলে চাওয়। দায় ! 
»-পরাণ লুকায়ে কাদে, তবু তোর মঙ্গ চায়! 



কনকাঞ্জলি। ৭৫ 

খ 

কেমন অবোঁধ মন, কিছুতে মিটে না আশ ! 

পাপ, পুণ্য, ধর্ম, নীতি, " সুখ, দুখ, মোহ, প্রীতি 
বুঝিল ; পড়িল কত দরশন, উপন্যান। 

__ তের কথা মনে হ'লে তবু পড়ে দীর্ঘ-শ্বান ! 

৬ 

ঘুরিলাম কত দেশে উন্তান্ত নন্ন্যানী মত | 

বঙ্গ-নিন্ধু সদ্ধ রাতে, হিমালয় বর্ধা-পীন্তে, 

ভগ্ন দুর্গ, ম্বৃত রাজ্য, গভীর অরণ্য কত 

দেখিলাগ”-কীদিলাম,ঘুচিলন স্মৃতি-ক্ষত ! 

8 

নদ, নদী, খুল, বিল, মাঠ, ক্ষেত, উপবন, 

ক্লদকের ভগ্ন কুঁড়ে, মন্রির আকাঁশ-ফুড়ে, 

লন্ভা-কু্জ, পুষ্গ-পুগ্ধ, পঞ্ত পক্ষী অগণন 

দেখিলাম, াদিলাম, ঘুচিলন। নে স্বপন ! 

৫ 

অভিমানে, অপম!নে বগিয়। ধ্মশান-টাই, 

ভাবিয়া, প্রাণে কি ফল? পিয়িলাম হলাহল । 

কেমন বিধির খেলা, একেবারে স্ব নাই 7 

মরিতেছি পলে পলে, পলে পলেন্ুহা চাই” ! 



82 কনকার্পপি ) 

৬ 

কথ! পিতা, মাতা,দারা,স্সেহের বন্ধনী আজ! 
কোথায় নে উচ্চ শিক্ষ|॥ আত্ম-অভিমান, দীক্ষা, 

উন্নতির উচ্চ।কাজ্ষ(, কঠোর মংবার-কাজ ? 

ভগ্ন তরী মত কেন ভাবিতেছি ধরা-মাঝ ! 
৭ 

যৌবনে মুনৃযু-প্রায়, কুহকিনি,কার তরে? 
সেথ। ছিল কল্প-তর, _ পেথায় মধ্যাহু-মরু ! 

ভূমায় ফাটিছে প্রা, নিরাশ্থান হুহু করে ! 
কার তরে ছুটেছিনু, যেখ| না মানব চরে ? 

৮ ও 

হৃদয়ের দুর্বলতা, যৌবনের মত্ততায়, 
ন। দেখে, না শুনু,কিছ, না ভাবিয়। আঙ&-পিছু 

কার প্রেমে মজিলাম, এত পুজিলাঁম কায়? 

শ্বার্-পরা, আত্ম-সুখী, নিঠুরা, কপণী, হায়! 
৪১ 

হায়। কি মোহের ভুলে গভীর কলঙ্ক-রেখা, 
মমীজের অভিশাপ, গ্লানি, নিন্দা, শোক, তাপ, 

অন্ুশোচনার জুটল। হুইল জীবনে লেখা ! 
৭] জাবি,প্র-জন্মেকি দহিবে এ অগ্নি-শ্লিখা ? 



কনকাঞ্জলি। ৭৭ 

১৩ 

আয়রে সংসার আঁয়,কোলে তুলে নেরে মোরে ! 
মা, তোর অবোধ ছেলে কিকাজ ক'রেছে ফেলে! 

বুলায়ে দে বুকে হাত,চেয়ে থাকি প্রাণ ভ'রে। 

মরি যেন-_-শেষ নাধ--তারি ম্েহ-কোলে পাড়ে ! 

টি 

থাক্ সুখে, কুহকিনি, শুনেছি আছিন্ সুখে |! 

তোর সুখে সুখ পেতে নাহি যেন উঠি মেতে, 

যে ক-দিন বেঁচে আছি যা নয়েছি__থাকে বুকে ! 
পুন যেন আম্ম-ঘাতী নাহি হই ওই চুকে ! 

২ 

হুদয়,। কঠিন হও ! চ[হিব না কারো পানে | 

প্রাণের স্বপন যাহা, গ্রাণেই চাপে তাহা? 
প্রাণের লুকান গান লুকান খাঁকুক প্রাণে। 
_বুবিযাছি,শিখিয়াছি,ঠেকিয়াছি প্রেম-দানে! 

১৪ 

কি খুঁজিতে গিয়াছিনু কবির উদ্দাম আশে! 

আমি তযাইব চলি, শোকে তাপে দুখে জুলি ! 

কলম্ক-উপমা কিন্তু রব হায় দীগ্ু-ভানে, 

জীবনের চির-কাব্যে, যৌবনের ইতিহাসে! 



মাধুরী । 
রজনী চতুর্থ যাম; মাধুরী নিদ্রিত 

ভুূমিতলে পৃষ্ঠ পাতি | পড়েছে ঘুমায়ে 
কি মন্ত্র যেন গো এই জপিতে জপিতে ! 

চারিদিকে ফুল-রাশি, ভুমি ফুলে ঢাকা | 

কটি-তটে নীল বাস কীঁপিছে সমীরে | 
পশ্চিমে অরধ চাদ, বিভোর হইয়! 

চেয়ে অ।ছে মুখে পানে, ভূষিত নয়নে, 
দেখিতেছে শেষ দেখ? বিদায়ের দেখ! | 
প্রফুল্ল অধর-বিশ্বে হাঞ্সির রেখাটি, 
ঘুমাই ঘুমাই ক'রে জেগে আছে যেন! 

আকর্ণ অলস আখি অদ্ধনিমীলিত, 
ঘোর।-ঘোর] জ্যোস্সা-রাতে পদ্ম ছুটি যেন 

আখি-কোলে বিন্দু-অশ্রু, চায় না ঝরিতে 

মিলনের বুকে যেন বিরহের ব্যথা, 
ঝরিবে-ঝরিবে-_কিন্ত, চায় না ঝরিতে ! 

পড়িছে সুধীরে শ্বাস, প্রাণের কি কথা! 
দুটি কেশ-গুচ্ছ, বুকে লুটায়ে পড়েছে । 
কল্প-লতিকার যেন দুটি নম্র শাখা, 
জ্যোন্ার উরমে এসে আশ্রয় খু'জিছে ! 



কনকাঞলি। 

পুরবের গবাক্ষটি খুলিতেছে উষ্ণ, 

উছলি পড়িছে মেঘে আধ-ফুটে। হালি । 

কাপিছে শ্যামল রেখা সুদূর বনের | 

নদী-তীরে তরু- কুর্জে ডাকিছে পাপিয়া । 
বালিক। দেখিছে স্বপ্ন + কাঁপিছে অধর । 

আকুল জেো'ছনা-মাখা তরল জলদে, 
_উষার রক্তিম রেখা লুটে ধারে ধারে,_- 
বলিয়। যুবক এক 1 কোলে দেব-বীণা ; 
নৃষ্টে শুক-তার! জলে ; কেশে তারা-চূর্ণ, 
গলে পারিজাত-মালা £ দেহে পীত ধড়া ; 

_-প্রেমের পাঞ্জর বর্ণে মাখা মুখ-গ্রাভা | 
বাযু-স্পর্শে মেঘ-তরী শিহরে ঈষৎ ) 
চমকে বিজলী-ক্ষী৭ চরণ-কম্চল। 

শিহরিছে স্বপ্পে বালা । যেন নে মূর্তিটি 

মেঘের মোপান দিয়ে, ক্রমে ক্রমে জমে 

জ্যোম্াময়, সুরময়, ধীর পদ-ক্ষেপে 

এসেছে নামিয়। পার্খে ! কর-নুগতার 

প্রাণান্ত-আ গ্রহে, যত্ত্বে, ধরি কর-যুগে, 

প্রাণের মপুর জালা জানাইতে চায় ! 

রুদ্ধ কগে, ভাঙ্গা স্বরে স্ুধা-মিন্ধু বহে 1 



৮6 কন?|ঞল। 

একেকটি শবদের সুচির উপরে 

হদয়-ব্রহ্মাণ্ড যেন রয়েছে স্থাপিত ! 

“লে। পবিত্র তীর্ঘ তুমি! আমি তীর্থ-বাত্রী, 
কত দিন-রাত, ভিজি রৌড্রে হিমে জলে, 
বিশ্রামন্থপন-হীন, ক্ষুধা তৃষ্ণাকুল, 

পৌছিয়।ছি দ্বারে তব, ষড় ক্লান্ত হয়ে! 
উন্মীল মদির নেত্র !__তবে বুঝি, আর 

জ|নান: হ'লোন] কিছু :--মরি হব দ্বারে : 

উন্মন্ত দ্ুরাশা-ঝড়ে গেল-__গেল প্রাণ ! 

কখনফটেছে উষা__কি ইচ্ছা তোমার ! 
প্রেমময়ী, স্বপ্পময়ী, কবির কল্পন।, 

দেবতার দেষ-হীন, মরল ছলন', 

অতীত সুখের রেখা, ভবিষাৎ জাশা, 

বসন্তের নিপ্ধ শোভা, শরতের সন্ধ্যা, 

উষাঁর নলাজ হাপি, সাগরে জোছনা, 

প্রতি ক্ষুদ্র নাঁধ তব হউক সম্পূর্ণ ! 

-এই মোর শেষ অশ্রু শেষ পুজা তবে 1? 

স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে; জেগেছে বালিকা । 
বিন্দু বিন্দু ঘর্্ম-মুস্ত1 ছড়ান শরীরে ! 
কাদিতে যাহার দুখে উঠেছে জাগিয়া, 



কনকাগুলি। ৮১ 

আখি-কোলে অশ্রু দে(লে, নে কোথ। এখন ! 

এক সুরে বাঁধা সব এ যক্ত্র-াগারে, 

একটিরে স্পর্শ করি, অঙ্গুলি-কোমলে, 

কোথায় পলায়ে গেল ! নব যন্্রকাপে ! 

এলোমেলো হদয়ের িরি-জনতায়, 

কি ভৈরবী-নুরে তুমি বাজালে বাশদী : 
দম্ভ দইিটি দির, মন প্রান নিয়ে | 

নিজেরে, ধরারে তুমি করিলে অচেন।ঃ 
৭ কাদে, ঙগাখি মুকে, দেখি ব'লে দরে 

ছিলাম কি হয়েছি একাট শএপনে | 

আদ্ধকার ছাড় ছাড়!) প্তাভা ত-দশীর, 

ফলেদের কাঁণে কাণে কি গান গাহিছে, 

নিশবদে দূল-গুলি উঠিছে যন্রটয়া । 

ফুলে ভরা তরু-লতা উঠিছে শিহরি, 
ডা্ছে শিশর-কণা বরি তরু মূলে | 

মধুকর মধুকরী, পণয়ের স্তোত্র, 

জুঠিছে গুকুনু করি, ফুলের ছায়ায় । 

হরেশী মেলিছে আখি; ডাকিছে কোকিল । 

্: 



ঢ২, কনকাঞ্জপি। 

আলুলিত কেশ-জাল ছড়ান মেঘেতে : 

 কুমারীরা চলিয়াছে কুসুম তুলিতে, 

পদ-শব্দ খন! যাঁয় দূর বন-পুথে ! 

মাধুরী, আকাশ পানে অন্যমনে চাহি, 
না জেনে বলিল ফেলে, কি একটা,-“কনি !” 

তদৃট বালিকা ।* 

হৃদয় উদাস কেন? 

দ্বদয়'উদ্।ন কেন, কি দুখে উদামী রে? 

চারিদিকে ফুটে ফুল, কেন নাহি হাসি রে? 
£ সুখ-হারা, সাধ-হারা, 

কেমন বিষগ্জ পার! ! 

নিদাঘে কুসুম মত,কি জল-পিপানী রে? 

বহিছে গভাত-বায়' 

চুলে পড়ে পায় পায়, 

কিযেনহ'লন হায় তোর রে! 

* ৯ কবিতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ) ইহইকে অনন্য 
খন! হীরোলতেছ [05051016 2াত বলে | 



কনকাঁঞ্লি 
৮৩ 

মনে হয় তরু-তলে 

পড়ে থাকি স্বপ্নছলে ; 

ছাঁড়। ছাড়া কথ!, ব্যথ।,যাক্ ভালি ভারি রে। 

একি হু:দ-রোগ বুকে, 

বোধ নাই সুখে দুথে! 

একি আশ! তৃষা হারা ; একি প্রেম-ঘোর রে! 

ফুটে উষ্ষা ঘুম-ভাঁঙা, 

কাহার কপোল রাও 

কারে মনে পড়ে পড়ে, কার প্রেম-রাশি য়ে! 

চাঁহিতে জগত-পানে 

কি অভাব বাঁজে প্রাণে ! 

চোখে জল আসে আনদে'খ সে পড়ে বাশ
ী রে! 

হৃদয় উদাস কেন, কি ছখে উদা
নী রে ! 

ন্ 

বর্ধা-রজনী । 

১ 

দ্বি্রাহর1,ঘোর! বরষা-রজনী ; 

চারিদিকে ঘেরা আধার-কারা । 

হেথায়--হোথায়- আছাড়ে বিজলী; 

ছুটিছে অশনি উদ্দেশ্য-হাঁরা ! 



কমকাঞুলি। 

২. 

ধরণী মুচ্ছিত; প্রাকৃতি স্তম্ভিত, 

হুনুছু হুহুছ ঝটিক। ধায় 

হুড় ুড় হুড় ঝরিছে জলদ, 

নবি বুঝি হয় কিছুর ঘাঁয়! 
| ৩ 

জীণ অউ্রালিকা কেঁপে কেঁপে উঠে; 

উছলি তটিনী ভাঙ্গিছে তট। 
সৌো-মৌ- নৌ পড়ে বা নমূলে 

প্রাচীর মহিত নিবিড় বট। 
৪ 

"হৃদয় উদাস, পড়ে দীর্ঘ-শ্বাম, 

চোখে আমেজলকাহাঁর তরে? 

কি জানি, কে যেন ভাবিছে আমারে ! 

আমারে চাহিয়া নয়ন ঝরে! 

$ 

কোমল হদয় কাপে দুরু ভুরু; 

মলিন কপোল, অধর-দুটি ; 
মেঘ-পানে চেয়ে . নিষ্ধন্দ নয়ন ! 

হেখা-হোথ। বজ পড়েছে ছুটি! 



কনকাঞ্জলি। ৮৫ 

ণ 

__বাসনা-তিয়ান, কল্লানা-উচ্ছ, 1স, 

পরাণ ব্যাকুল বুঝাতে তায়! 

নীরবে, নিষ্্রনে, জলদ-অঁ!ধারে, 

একেলা একেল৷ থাকা না যায়! 
৮ 

যাই একবার কাছেতে তাহার, 

কেউ কে'খ! তার নাহিক, হায় ! 

শর্জিছে অশনি চুট্িছে তটিনী। 
_-দে মোর একটি চুম্বন চাঁয় ! 

৯১. 

অ.গ্জিনিশি জ্যোক্গাময়ী। 

পু ১ 

আজি নিশি জ্যোন্নাময়ী, লৌরভে আকুল বায় | 

ঢুলে ঢুলে অ্োতন্থিনী কুলে কুলে বহে যায় । 
চোখে আলে ঘুম ঘোর, মন কি ভাবিতে চায় ! 

আধেক: গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাথা হায় | 
নমীরণে ভেসে ভেসে সুদূর অপ্ধরা-গান, 

অলন্ স্বপ্নের মত, যেন ছাইতেছে প্রাণ! 

৮ 



৮৬ কনবাগপি। 

এই শ্রান্তির পারে, এই ম্বপনের শেষে, 

কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে ! 
উড়ে কেশ বাযু-ভরে, ঢল ঢল দু-নয়ান, 

বুকেতে উছলে প্রেম৮তবুকরে অভিমান! | 
৮২ 

কোথা তুমি_-কোথ। তুমি--প্রাণের অনৃষ্ট ছায়া ! 
স্বপ্নময়ী, স্থৃতিময়ী, গীতিমন্ত্রী নেই কায়া | 

নন্দনে, মন্দার-কু্ধে, মন্ধাকিশী-তীরে বসি, 
অনামনে দেখিছ কি নীল নভে পুর্ণ শশী ? 
কোলে পড়ে পারিজাত, করেতে কুসুম-ডোর, 

দরেতে বিরহ-গান, মন ত্বাহে হ'য়ে ভোর ! 

না-জানি আনিছে অশ্রু, না-জানি কি ভাবি প্রাণে। 

জ্যোক্সাময়ী দৃষ্টে বুঝি, চেয়ে আছ ধরা-পানে ! 

কারে কি বলিতৈ সাধ, যেন গিয়াছিলে ভুলে! 

জ্যোক্সায়, নৌরভে, গানে, স্থৃতি তার খুলে খুলে! 
৩ 

পুথিবীর আলিঙ্গনে পীড়িতা কল্পনা মোর, 

কেদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে, মুচ্ছায়, স্বপনে ভোর, 

মেদেদের বাকা-চোরা পথ যেন দিয়ে দিয়ে, 

অবশেষে পৌছিয়াছে, হন্দাদি নী-তীরে গিয়ে ! 



কনকাগ্ুলি। ৮৭ 

দূর হতে দেখিতেছে, সুধু মে দৃষ্টিটি তব ! 
পলকে পন্নকে ফুটে কত নুর নব নব! 

জান আর নাহি জান,--তোমার দৃষ্টিটি, হায়, 
নাগরে মগন-মুখী মরলা অবলা-প্রায়, 

ধরেছে জড়ায়ে যত্বে কল্পনার গল৷ মোর ! 

জান আর নাহি জান,প্রাঁণে প্রাণে প্রেম-ডোর ! 
৪ 

_-দাঁড়াও অভেদ-আত! ! পরলোক-বেলাভূমে। 
বাড়'য়ে দক্ষিণ-কর মৃত্ু-কুহেলিকা-ধুমে ! 

ভোমাতে মিলিয়া যাই, দেখ তুমি চেয়ে চেয়ে, 

মৌন্দ্ষ্য মিলিয়া যায় কবিভ্ব কেমন, ধেয়ে ! 

শিখেছি তোমার চোখে মৌনর্ষ্যের মৃত্যু নেই, 
বুঝিয়াছি এ ব্রদ্ধাণ্ডে মত ব্রন্মানন্দ মে-ই ! 

নক্ষত্রে নক্ষত্রে, দেবি, হাহ|। করে তোমা তরে, 

ছুটিতে না হয় যেন আবার জনম-পরে। 
এই মৃত, শেষ স্বত্যু- হ'লে। কি দেবতা মোর? 

ধর ধর গীত-উত্ন, ছিড়েছি জগত-ডোর ! 



বৈতরণী-তীরে | 

এই বৈতরণী-তীরে  পাতিয়। অস্থির শয্যা, 
বসে আছি কাহার আশয় £ 

এ পাঙুর দেহ-ভার, দ্ঢ আলিঙ্গনে কার, 
হইবে নিশীথ ছায়াময় ! 
বসে আছি কাহার আশয়? 

ই. 

অন্ধকার শিরোপরে ভুঁলছে, কাপিছে ঘন ! 

হেথ। নাই বিদ্যুৎ, সমীর । 
দিগন্তে প্রলয়-মেঘ ১, . অশনি গরজে দুরে? 

বৈতরণী কল্লোলে গভীর । 
ঙ 

_জপিতে পারিনা আর প্রণয়ের জপ-মালা ! 
মুখেতে ফুটেনা৷ আর গীত! 

কাছে কাছে ঘেমে বনে শকুনি, গৃধিনী, পেঁচা) 

পাখ-শাটে বায়ু আন্দোলিত । 
৪ 

কণ্টক-মুক্ট মাথে; করে ভাঙ্গা মৃৎ-পাঁত্রে, 
তীত্র বিষ-উঠিছে ফুটিয়া ! 



কনকাঞ্জলি। ৮৯ 

শিবাদের কোলাহল, কুকুরের গরজন, 
চারদিকে কাপিছে ছুটিয়া। 

ও € 

তপ্ত চোখে চোখ দিয়ে, তরঙ্গিত বুক চিরে, 

কে দ্লেখিবে--কি নহি যন্ত্রনা ? 

তরুতল-ছায় হ'তে কে তের! উঠিম হেসে? 

তোরা কি বুঝিবি, ওরে পিশাচী-ললন! ! 

অবশিষ$। 

ধীরে ধীরে, নেমে নেমে, থামিয়। গিয়েছে গন । 

বুকে ঘে!রে পথ-হার এখনে! একটু তান! 
কবিতা গিয়েছি তুলে, 

ছুটে ছত্র মনে দুলে ! 

মুছিয়৷ ফেলেছি অশ্রঃ , এখনো আকুল আখি: 

অঙ্জানা-নিশ্বাস পড়ে, শুন্যে চাই থাকি খাকি ! 

গুকায়েছে ফুল-হাঁর , 
একটু সুবার তার, 

থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনে উঠিছে বায়ে ! 



রা কনকাঞ্জপি। 

-যেযাহার গেছে চ'লে, 

আমি প'ড়ে তরু-তলে ! 

নিবিয়া গিয়াছে জ্যোক্সা, আমি আধারের ছয়ে 
হ 

ডুবিলে পশ্চিমে রবি , মেঘেতে সাঝের বেলা, 

ভূটো শেষ-রশ্ি-রেখা খেজে ত মরণ-খেলা! ) 
আঁকাশে,চন্দ্রমা-হারা, 

প'ড়ে থাকে শুক -তাঁরা ! 

নিজলী চলিয়। যাঁয়, কাদে মেঘ ঝরি ঝি ! 

বসন্ত চলিয়। যায়, থাকে স্খক্ষ পাতা পড়ি ! 

স্বপন চলিয়৷ যায়, 

তন্দ্রা করে হায় হায়! 

--ডালবাস। চলে. গেছে, পড়ে অছে সুখ-ম্মতি 

দুখ-অশ্রজলে ঢাকা, কল্পনা-কবিতাকৃত্তি ! 



প্রদী-পসন্বদ্ধে সংবদ-পত্রের অভিমত | 
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01071, 01284 15৮12. শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বনু 

“এক শ্রেণীর ীতি-কবিত। আছে, যাছ। জাশীয় কবিত] 
বলয়! কোন দেশেই গৃহীত হইতে পারে ন।। এ সকল 
কবিত!য় আত্মার তত্বই প্রক।শিত হয়, নিদিষ্ জাতির কোন 
গীবন কীন্তিত হয় ন1; ইউরোপে সেলী, কীটসঃ ওয়ার্ডসে ার্থ 
গ্রভৃতি এই শ্রেণীর কবি। ঝাঙ্গলায় আমরা অধুনা! এই শ্রেণীর 
কবিতার অহন দেখিতেছি। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দ:ল 
অগ্রনী। অক্ষয় বাবু৪ সেই শ্রেণীর গীতি কবিতায় প্রদীপ 
লিখিয়াছেন। এক শ্রেণীর লেখক বলিয়। অনেকে অন্মস্থ 
ব.বুঃক বশীন্দ্র বাবুর শিষ্য বলিয়া শ্রম করিয়াছেন। প্রণীপে 
'রগরণীর মৃত্রাণ* পপুনর্থিলনেত এনিবীব গীঠ। প্রভৃতি পড়িয়া 
ম-র! অক্ষয় বাবুকে শত শত ধন্যবাী দিয়ছি। উহ! 
করিহয় অ,বীন লেখনী অনেক মধুর কপিতার ভবিষ/ত জননী 
হইব, এগন অ:শ। করি)” নব্য-ভারত। 

“ইছাতিত ছিন্ন ভন্ন ভাবের অনকগুল কবিত আছে। নকল, 
ওই মরন ও সুললিত হইয়!ছে | ব1104াধনী। 

“অমর, যত দূর শুনিতে প।ই, আর যত দূর পানিতে পাছি 
হহ,তে ইহাই আদাদের দৃঢ় বিশ্ব,স, যে, এই হতভ;গ। বাঙ্গা- 
০৬ 

4৫৭ ০ 

গ্রীতি রসের গীতিকাবো, বোধ হয় রাঙ্গালি সর্ক-শ্রচ। 
জযংদব বিদ্যাপতি হইতে হবু ঠ.কুর রাম বস্ছু পথ্যস্ত বাঙগাল'র 



একডানছিল। এ!নও$ সে তান থাঁমে ন।ই। মধুসুদন ব। 
হেনচন্দ্র অনা তানে যতই কেন অলাঁপচারি করুন না, তবু 
বাঙ্গালির চির চলিত তান ভুলিতে পারেন নাই। ৪ 
নাদা অনেক কবিই এই ত'নে পাস মোহিত হই়। আছে 
এবং বঙ্গবাদীকে নোহিত করিয়াছেন। এই সকল, কিতা 
'আবেপদয়, মধুরতাময়, কে।মল প্রাণে কোমল ধ্বনি করে; এবং 
কোমল হনয় বাঙ্গালিকে মোহিত করে, মত।ইতে পারে ন। 

আ'মর। প্রদীপের শেষ কবিতা সম্পূণ উদ্ধত করিলাঘ ; 
ইহাতেই গ্রস্থৃক্কারের বিশদ ভাব, সরল গাধনন, মনের আবেগ 
এবং অন্তরের ইচ্ছা! পাঠক লমীপে প্রকাথিত হইবে ।” 

সাধারণী। প্রযুক্ত অঞ্ষয়চন্্র সরকার । 
“অক্ষয় বাবুর সমগ্ক কবিতহি গভীর তাবে পরিপূর্ণ 

গ্র,ত পক্তিতে কবির গাঢ় ভাবুকতা ও কবিত্ব-শাক্তির 
পরিচয় পাঁওয়। যায়। মন্থৃযোর রুটি ভিন্ন ভিন্ন সত্য, কিন্তু এ' 
কাবাখানি প1ঠ, করিয়া সকলেই স্থখী হইবেন, তাহাতে সন্দেছ 
নাট” সেমপ্রকাশ। তীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধা।য়। 

“ক'বহাগলির অ:নবস্থৃ:ংল বেশ ভ!ব আঁছে।” (সরল। উদ্ধত) 
এডুকেণন গেজেট । 

“- ভ।বা যথেষ্ট সরল, ভব ও অনেকস্থানে বেশ হন 
গ্রাহী। ...অন্ময় বাবুর কপ্ননার কবস্ব আছে। “্রম-গীি 
কবিত।টা হইতে ছটা স্থান উঞ্ত করিলান।” বঙ্গবাদী। 

“...অক্ষয় বাবুর কবিত| পাঠ করিয়া আমরা জুধী হই- 
াছ। গ্রদীপে গ্রকৃত কর্বিত আছে-অধ্যয় বাবু কালে 
একজন প্রকৃত যশস্বী কবি হইবেন, প্রদীপে আমর! তাহার 
স্পঞ্ চিন্তু দেখিতে পাইয়াছি।" স্গীবমী। 

গপুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। রচনা-চাতুর্য বিলক্ষণ আছে। 
অনেক নৃতন ভাবের সঙ্গিধেশ দেখিলীম।” সময়। 








